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Marconi Fernandes de Sousa e Caio Nakashima

 

A missão ousada de superar a extrema pobreza no país no período de um 
mandato presidencial fez com que o Plano Brasil sem Miséria fosse concebido de 
modo a que suas ações chegassem aos quatro cantos da nação da maneira mais 
rápida possível e com impactos decisivos na vida de milhões e milhões de brasileiros 
extremamente pobres. 

O prazo de execução era curto1, as atividades eram muitas e das mais variadas 
áreas2, o público-alvo era imenso3 e o território a cobrir, idem. Estava claro, pois, 
tratar-se de um desafio a ser enfrentado em conjunto por todos os entes da federação. 
E todos eles responderam à altura, permitindo que o Plano alcançasse o país inteiro 
com estratégias adaptadas à pluralidade de manifestações regionais e locais da 

1  De junho de 2011 até o final de 2014.

2  Sobre esse assunto, ver o artigo “A coordenação intersetorial no Plano Brasil Sem Miséria”, neste volume.

3  Para mais informações, ver o artigo “A linha de extrema pobreza e o público-alvo do Plano Brasil sem Miséria”, 
neste livro.
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pobreza. Para tanto, foi necessária firme decisão política por parte dos chefes dos 
Poderes Executivos dos três entes, além do forte engajamento das equipes técnicas 
setoriais nas três esferas de governo.

É certo que “combater as causas da pobreza”, segundo dispõe o artigo 23 da 
Constituição Federal, “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios”. É certo também que a sociedade brasileira já havia 
deixado claro não tolerar mais que uma parcela da população continuasse vivendo na 
miséria. Mas ainda assim causou admiração o forte comprometimento dos governos 
estaduais, municipais e distrital com o Plano, num movimento suprapartidário e 
republicano que chegou a ser apontado como um “novo federalismo social”4. O 
respeito à autonomia dos entes federados está na raiz do êxito obtido na construção 
dessa articulação federativa em torno do Plano Brasil sem Miséria.

Se no âmbito federal a ordem era buscar soluções de grande escala, perspectiva 
nacional e implementação simples – de modo a alcançar todo o público e todo 
território nacional com celeridade – nas esferas estadual e municipal o objetivo era 
executar da melhor maneira possível as iniciativas de gestão compartilhada entre 
os entes e, ao mesmo tempo, disponibilizar outras soluções, em consonância com o 
espírito do Plano, porém adaptadas às realidades locais.

Este artigo traça um breve histórico dessa concertação entre o governo federal 
e os governos estaduais, municipais e distrital, apresentando algumas das iniciativas e 
ferramentas usadas pelos três entes no esforço conjunto rumo a um país sem pobreza.

4  Ver artigo de Marcelo Neri publicado na Folha de S. Paulo em 4 de setembro de 2011. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me0409201113.htm
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OS ESTADOS E O PLANO BRASIL SEM MISÉRIA 

Pactos regionais e estaduais 

A intensa articulação federativa que permeia o Plano Brasil sem Miséria 
é uma de suas principais características, e a primeira fase dessa articulação teve 
início logo após o lançamento do Plano, em junho de 2011 – quando a presidente 
Dilma Rousseff e a ministra encarregada da coordenação do Brasil sem Miséria, 
Tereza Campello, da pasta do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 
visitaram todas as regiões do país. 

Em cada região houve uma cerimônia de lançamento do Plano5, ocasião em 
que a presidente expôs o Brasil sem Miséria e a ministra anunciou as ações ofertadas 
em cada estado, além de apresentar um diagnóstico da extrema pobreza na região e 
uma análise consolidada dos programas e repasses do MDS. 

Durante as cerimônias foram assinados termos de compromisso com 
os 27 governadores do país, formalizando o pacto pela superação da extrema 
pobreza6. Nesses documentos, as partes (governo federal e governos estaduais) se 
comprometeram com as ações intergovernamentais necessárias à implementação do 
Brasil sem Miséria, envolvendo os três eixos do Plano – garantia de renda, acesso a 
serviços e inclusão produtiva urbana e rural –, e também selaram acordo de apoio 
mútuo no fortalecimento das ações de educação, saúde e assistência social. O sucesso 
dessa parceria fica claro na tabela que consta do Anexo deste texto, que traz os 
resultados das principais ações do Brasil sem Miséria estado por estado.

5  A cerimônia de lançamento do pacto da região Nordeste aconteceu em Arapiraca/AL, no dia 25 de julho de 
2011; o pacto Sudeste foi assinado na cidade de São Paulo/SP, em 18 de agosto de 2011; o pacto Norte em 
Manaus/AM, em 28 de setembro de 2011; o pacto Sul em Porto Alegre/RS, no dia 14 de outubro de 2011; e o 
pacto Centro-Oeste em Brasília, em 16 de dezembro de 2011.

6  A vigência prevista nesses Termos de Cooperação era até 31 de dezembro de 2014. 
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O compromisso dos estados

Todos os estados brasileiros aderiram ao Plano Brasil sem Miséria, com a 
assinatura de termos de compromisso por seus governadores. Nesses pactos, as 
responsabilidades dos estados foram assim definidas:

1. Coordenar as ações do Plano em seu território, designando um responsável 
pela interlocução com o governo federal, em articulação com os demais 
órgãos envolvidos;

2. Executar as ações, naquilo couber, em consonância com os três eixos do 
Plano;

3. Direcionar à população extremamente pobre políticas estaduais de garantia 
de renda e ocupação, quando houver, e de acesso a serviços públicos, em 
articulação com as ações federais e municipais;

4. Utilizar as informações do Cadastro Único como instrumento básico para 
identificação do público e planejamento das ações do Plano Brasil sem 
Miséria;

5. Aprimorar e ampliar as políticas públicas de desenvolvimento social e combate 
à fome em sua esfera de competência, promovendo a sua intersetorialidade; e 

6. Apoiar os municípios, valendo-se de instrumentos de monitoramento e 
avaliação para que eles possam aprimorar a execução de suas políticas e 
acessar adequadamente as ações do Brasil Sem Miséria.

A partir da assinatura dos pactos regionais com os governadores, houve uma 
aproximação natural entre os estados e o governo federal no sentido de alinhar as 
ações para o combate à miséria. Muitos estados, inclusive, lançaram seus próprios 
planos de superação da extrema pobreza, como se verá a seguir. 
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Planos estaduais pelo fim da miséria

Concluída a fase de pactuações regionais, a maior parte dos estados brasileiros 
partiram para a criação de estratégias próprias para a superação da extrema pobreza, 
inspiradas no modelo dos três eixos e da Busca Ativa7 do Brasil sem Miséria. Os 
planos estaduais envolviam tanto ações de âmbito federal quanto iniciativas gestadas 
pelos governos estaduais – parte delas mencionadas adiante, neste texto. Com isso, o 
esforço para superar a extrema pobreza ganhou componentes estaduais com desenhos 
adaptados às formas com que a pobreza se manifesta em cada parte do Brasil, num 
movimento coordenado sem precedentes em termos de federalismo social.

A Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (Sesep), 
estrutura do MDS responsável pelas atividades de coordenação do Brasil sem Miséria, 
foi encarregada da interlocução com os estados para auxiliá-los na elaboração dos 
seus planos em sintonia com a estratégia federal. Dentre os 26 estados e o Distrito 
Federal, 20 lançaram planos para superação da pobreza e extrema pobreza, como 
mostra o quadro abaixo.

Quadro 1 – Planos estaduais de superação da extrema pobreza

Acre Plano Acre Sem Miséria

Amapá Programa Família Cidadã

Bahia Programa Vida Melhor

Distrito Federal Plano DF Sem Miséria

Espírito Santo Programa Incluir 

Goiás Programa Renda Cidadã

7  Sobre a estratégia de Busca Ativa ver, neste livro, os artigos “A linha de extrema pobreza e o público-alvo do 
Plano Brasil sem Miséria”, “O papel do Cadastro Único no Plano Brasil sem Miséria” e “O Programa Bolsa 
Família e a luta para superação da extrema pobreza no Brasil”.
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Maranhão Programa Viva Oportunidades

Mato Grosso Plano Mato Grosso sem Miséria

Minas Gerais Programa Travessia

Paraíba Plano Paraíba Sem Miséria

Paraná Programa Família Paranaense

Piauí Programa Mais Viver

Rio de Janeiro Plano Rio Sem Miséria

Rio Grande do Norte Programa RN Mais Justo

Rio Grande do Sul Programa RS Mais Igual

Rondônia Plano FutuRO

Santa Catarina Plano Santa Catarina Sem Miséria

São Paulo Programa São Paulo Solidário 

Sergipe Programa Sergipe Mais Justo

Tocantins Plano Tocantins Sem Miséria

Fonte: Sesep/MDS

Os estados que não constam da lista acima não fizeram um lançamento oficial, 
mas ainda assim contam com estratégias de superação da extrema pobreza alinhadas 
com o Brasil Sem Miséria – incluindo a definição de instâncias designadas para 
a coordenação desses esforços, que são intersetoriais. Em geral essa coordenação 
estadual fica a cargo de secretarias de desenvolvimento social, assistência social, 
governo ou casa civil, mas há casos em que se criou uma instância destinada 
especificamente a cuidar do plano.

Ao longo do período em que foram lançados os planos estaduais, a ministra 
Tereza Campello e a equipe da Sesep reuniam-se com os governadores e secretários 
estaduais. Os profissionais da área de articulação federativa da Sesep subsidiavam 
essas reuniões, elaborando um relatório detalhado do Brasil sem Miséria em cada 
estado. Esse documento continha o diagnóstico da extrema pobreza no estado; a 
evolução das ações do Plano ofertadas pelo MDS e por parceiros nos três eixos; 
e uma proposta de agenda mínima a ser pactuada com o estado. Muitas das 
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informações já constavam de relatórios de monitoramento da Sesep, mas várias 
outras eram coletadas caso a caso, junto aos órgãos federais executores das ações e 
com autoridades e técnicos do próprio estado em questão. 

Essa experiência na elaboração de relatórios estaduais (e também 
municipais) acabou por se traduzir no desenvolvimento das ferramentas mais 
importantes na relação do governo federal com os demais entes federados no 
âmbito do Plano: os portais na internet “Brasil sem Miséria no seu Estado” e 
“Brasil sem Miséria no seu Município”, sobre os quais há mais informações 
adiante. O lançamento dessas ferramentas online não significa, contudo, que a 
equipe da Sesep tenha deixado de atender estados e municípios que necessitaram 
de apoio mais próximo, seja indo até eles, recebendo seus representantes em 
Brasília ou por meio de telefonemas e de troca de e-mails.

Complementações estaduais do Bolsa Família

Outro movimento importante verificou-se nos 11 estados que adaptaram 
ou lançaram programas próprios de transferências de renda complementares ao 
Programa Bolsa Família. Essas iniciativas de complementação8 compunham o eixo 
de garantia de renda nos planos do Acre9, do Amapá, do Distrito Federal, do Espírito 
Santo, de Goiás, de Mato Grosso, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de 
Rondônia, de Santa Catarina e de São Paulo. 

Nas complementações, os estados fecham Acordos de Cooperação Técnica com 
o MDS para uso do mesmo cartão magnético do Programa Bolsa Família para pagar 

8  Também conhecidas como integração de programas de transferência de renda ou pactuações.

9  No caso do Acre, a complementação era anterior ao Brasil sem Miséria. As demais complementações foram 
pactuadas ou repactuadas na vigência do Plano.
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uma complementação estadual10 aos benefícios de famílias do seu território. Esses 
acordos são negociados junto à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), 
estrutura do MDS responsável pela gestão nacional do Bolsa Família e do Cadastro 
Único. Além do acordo com o MDS, o estado também precisa firmar contrato com a 
Caixa Econômica Federal11, que é o agente operador do Programa Bolsa Família. 

É o estado que define o número de famílias a serem beneficiadas pela 
complementação financeira. Caso não seja possível atender de imediato todas as 
famílias elegíveis, o estado pode fazer a concessão em municípios selecionados 
segundo critérios como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal, 
número de famílias em extrema pobreza na cidade ou outros que julgue apropriados 
à sua realidade e que tornem o processo coerente e transparente. 

Uma vez definido o número de famílias a serem incluídas, suas características, 
e os municípios a serem atendidos, as famílias são selecionadas dentro do universo 
da folha de pagamentos do Bolsa Família naquele estado. É importante lembrar que, 
no Bolsa Família, os participantes incluídos na folha de pagamentos a cada mês são 
selecionados de acordo com critérios impessoais, definidos nas normas do Programa. 
As famílias que porventura não sejam selecionadas para a complementação estadual 
continuam recebendo os valores transferidos pelo governo federal normalmente.

10  O beneficiário recebe o valor integral do Bolsa Família acrescido da complementação financeira estadual, 
na mesma operação de saque. Ambos os valores são discriminados separadamente no extrato entregue às 
famílias. Para sacar o benefício, o usuário recebe um novo cartão (o cartão “compartilhado”), com a logomarca 
do governo federal e do Bolsa Família e com a logomarca do governo e do programa estadual. Com isso, o 
beneficiário tem à disposição todos os canais de atendimento usados no Bolsa Família (agências, lotéricas, 
correspondentes bancários, terminais de autoatendimento).

11  O contrato vincula o estado e a Caixa em relação aos aspectos operacionais da complementação – 
disponibilização dos recursos para pagamento junto com os do Bolsa Família, disponibilização dos canais de 
atendimento, habilitação de público-alvo e geração da folha de pagamentos. O estado não paga tarifa por 
operações de pagamento se o benefício complementar estiver disponível na Caixa no mesmo dia do pagamento 
dos benefícios do Bolsa Família. Também não paga tarifa pela emissão de novos cartões magnéticos (o governo 
federal é que paga pelos cartões). O estado paga à Caixa apenas uma tarifa mensal por família, referente à 
geração da folha de pagamentos e a serviços correlatos.
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Alguns estados já haviam tido experiências de pagar valores fixos a cada 
família participante de suas complementações, mas o modelo que prevaleceu após 
o lançamento do Brasil sem Miséria foi o do fechamento do hiato de extrema 
pobreza. Nesse modelo, o estado complementa o valor pago pela União de forma 
a zerar o hiato (a diferença) entre a renda mensal per capita da família – calculada 
após o recebimento do benefício do Bolsa Família – e o piso que o estado definiu 
como sua linha de extrema pobreza. Em vários casos foi estabelecida uma linha de 
extrema pobreza estadual ou distrital mais alta que os R$ 70 da linha do Brasil sem 
Miséria (reajustados para R$ 77 em junho de 2014)12. Em outros casos, optou-se 
pela mesma linha do Plano.

A partir do momento em que o Brasil sem Miséria lançou a Ação Brasil 
Carinhoso, voltada à superação da extrema pobreza na primeira infância, o cenário 
mudou, porque o governo federal começou a pagar um novo benefício do Bolsa 
Família, que fecha o hiato de extrema pobreza13. Assim, as complementações estaduais 
estabelecidas com esse mesmo modelo (fechamento de hiato) e a mesma linha (R$ 
70 mensais per capita) deixaram de ter efeito, e começaram a ser repactuadas entre os 
governos estaduais e o governo federal.

Em agosto de 2014, sete estados mantinham complementações do Bolsa Família 
ativas: Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina14, conforme mostra o Quadro 1. Nos casos do Rio de 
Janeiro e do Distrito Federal, o percentual de famílias do Bolsa Família atendidas pela 
complementação era alto. O percentual de desembolsos na comparação com o que é 

12 Mais informações no artigo “A linha de extrema pobreza e o público-alvo do Plano Brasil sem Miséria”, 
neste livro.

13  Sobre o fechamento do hiato ver, neste livro, os artigos “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem 
Miséria” e “O Programa Bolsa Família e a luta para superação da extrema pobreza no Brasil”.

14  Os estados de Amapá, Goiás, Rondônia e São Paulo têm Acordos de Cooperação Técnica vigentes, contudo 
não existem operações de transferência complementar de renda em execução.
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pago pelo governo federal também era significativo, ainda que os valores transferidos 
pela União continuassem sendo bem mais substanciais. O Distrito Federal inclusive 
elevou sua linha distrital para o patamar da pobreza (R$ 140).

Quadro 1 – Pactuações para complementação do Bolsa Família (agosto de 2014)15

Programa UF Público-alvo*

Referência de 
extrema po-
breza usada 
para fechar o 

hiato

 Cobertura 
das 

famílias 
do Bolsa 
Família 
na UF

Desembolso 
do ente em 
relação às 

transferências 
do governo 
federal (%)

DF sem 
Miséria

DF
Famílias com renda 
per capita inferior a 
R$ 140

Linha distrital 
de R$ 140 67% 73%

Bolsa 
Capixaba ES

Famílias com renda 
per capita inferior a 
R$ 97 que tenham 
criança de até 6 
anos

Linha estadual 
de R$ 97 11% 5%

Panela 
Cheia MT

Famílias com renda 
per capita inferior a 
R$ 87 que tenham 
criança de até 6 
anos

Linha estadual 
de R$ 87 32% 12%

Família 
Paranaense

PR
Famílias com renda 
per capita inferior a 
R$ 87 

Linha estadual 
de R$ 87 16% 4%

15  O Renda Melhor não inclui famílias da capital do estado, que conta com um programa próprio, o Família 
Carioca. Esse programa não é pactuado com o governo federal, mas usa informações do Cadastro Único 
para Programas Sociais. O estado também opera o Programa “Aluguel Social” através de pactuação, com 
complementações fixas para famílias atingidas por enchentes.
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Programa UF Público-alvo*

Referência de 
extrema po-
breza usada 
para fechar o 

hiato

 Cobertura 
das 

famílias 
do Bolsa 
Família 
na UF

Desembolso 
do ente em 
relação às 

transferências 
do governo 
federal (%)

Renda 
Melhor15

RJ
Famílias com renda 
per capita presumida 
inferior a R$ 100 

Linha estadual 
de R$ 100 58% 47%

RS Mais 
Igual

RS
Famílias com renda 
per capita inferior a 
R$ 100

Linha estadual 
de R$ 100 24% 5%

Santa 
Renda SC

Famílias com 
renda per capita 
inferior a R$ 87 que 
tenham criança ou 
adolescente de até 
15 anos

Linha estadual 
de R$ 87 30% 16%

* Consideram-se no cálculo da renda mensal os valores declarados ao Cadastro Único e as transferências 
Programa Bolsa Família. No caso do Rio de Janeiro, utiliza-se a renda presumida de acordo com análise de dados 
socioeconômicos do Cadastro Único. 

Fonte: Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS). Elaboração: Sesep/MDS.

Em agosto de 2014 havia também dois municípios com complementação 
pactuada com o Programa Bolsa Família: Manaus (AM) e Nova Lima (MG).

O monitoramento e a avaliação das complementações são realizados por meio 
de indicadores, metas, ações e objetivos estabelecidos em Plano de Trabalho anual, 
acordado entre o MDS e o estado.
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Seminários de pactuação federativa

Com o tempo, o alinhamento entre as ações dos estados e do governo federal por 
um Brasil sem Miséria e o surgimento de várias iniciativas estaduais específicas, voltadas 
a combater a extrema pobreza nas diversas formas em que ela se apresenta em cada parte 
do país, proporcionaram uma vasta gama de experiências de Norte a Sul. E, em suas 
interações com os estados, o MDS percebeu o interesse dos gestores em mostrar suas 
experiências e em conhecer o que estava sendo feito em outras unidades da federação. 

O amadurecimento dessa ideia de compartilhar experiências estaduais de 
combate à extrema pobreza levou à realização do “Seminário Nacional Pactuação 
Federativa no Brasil sem Miséria”. O evento, ocorrido nos dias 4 e 5 de junho de 
2012 na cidade do Rio de Janeiro, foi promovido pelo MDS e pela Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro.

Representantes do governo federal e de 22 estados e do Distrito Federal 
participaram de mesas de diálogo que trataram dos seguintes temas: a experiência 
de um ano do Brasil sem Miséria; garantia de renda; inclusão produtiva urbana; 
inclusão produtiva rural; acesso a serviços. Durante o evento foi lançado o portal 
“Rio sem Miséria”, com informações na forma de relatórios e gráficos gerenciais 
referentes às famílias beneficiárias do plano fluminense. 

Os debates no seminário deixaram ainda mais claro o alinhamento das 
estratégias estaduais aos eixos do Plano Brasil sem Miséria, sem que tenha havido 
qualquer tipo de imposição por parte do governo federal. Secretários das áreas de 
assistência social, educação, trabalho, agricultura e reforma agrária apresentaram 
seus planos estaduais para superação da extrema pobreza, alinhados ao Brasil sem 
Miséria, e seus programas estaduais inovadores. 

Um deles foi o Renda Melhor Jovem, do Rio de Janeiro. Trata-se de uma 
poupança vinculada à educação para os jovens matriculados na rede estadual 
de ensino médio que sejam das famílias do Programa Renda Melhor (um dos 
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programas de complementação das transferências do Bolsa Família, mencionados 
anteriormente). A cada ano do ensino médio em que o jovem é aprovado, são feitos 
depósitos em sua conta, que vão crescendo ano a ano (R$ 700 no primeiro ano, R$ 
900 no segundo e R$ 1.000 reais no terceiro). Caso tenha um bom resultado no 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o jovem recebe R$ 500 reais adicionais, 
levando o total a um máximo de R$ 3.100.

Outro programa apresentado foi o Vida Melhor, da Bahia, voltado à inclusão 
socioprodutiva de microempreendedores em situação de pobreza, com vertentes 
rural e urbana. O Vida Melhor tornou-se uma referência em inclusão produtiva 
da população de baixíssima renda, e em 2013 venceu o Prêmio Rosani Cunha 
na categoria “Ações articuladas do Plano Brasil sem Miséria voltadas à inclusão 
produtiva das famílias beneficiárias do Bolsa Família”. 

O Bolsa Guaporé, de Rondônia, inspirado no Programa Bolsa Verde, e o 
Programa Irrigação para Todos, de Pernambuco, foram algumas das demais iniciativas 
estaduais apresentadas durante o seminário. 

O evento de compartilhamento de experiências deu tão certo que uma segunda 
edição foi realizada nos dias 16 e 17 de setembro de 2013, em Brasília. Promovido 
pelo MDS em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência 
de Renda do Distrito Federal, o encontro contou com a participação de 23 estados e 
do Distrito Federal, sendo que 12 deles contribuíram expondo suas experiências em 
mesas dividas de acordo com os três eixos do Brasil sem Miséria. 

Secretários estaduais das áreas de assistência social, trabalho, habitação, 
agricultura familiar e reforma agrária compartilharam práticas como o Programa 
Creditar, do Espírito Santo, para estímulo ao empreendimento, inovação e 
formalização dos negócios de beneficiários do Bolsa Capixaba; o Cheque Moradia 
Especial, do Pará, um auxílio para a melhoria das condições de habitação; o 
Economia Verde Solidária, de Santa Catarina, para estímulo ao empreendedorismo 
em cooperativas de catadores de material reciclável; e o Papa DF, para compra de 
alimentos e produtos artesanais da agricultura familiar do Distrito Federal. 
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Na ocasião foi lançado o já mencionado portal “Brasil sem Miséria no seu 
Estado”, ferramenta online de acompanhamento das ações do Plano em nível 
estadual, criada a partir da referência e do sucesso de público alcançado com o portal 
“Brasil sem Miséria no seu Município”, sobre o qual se falará adiante. Vários gestores 
estaduais haviam demandado ao MDS uma ferramenta semelhante à dos municípios, 
com informações customizadas e atualizadas periodicamente sobre o andamento das 
principais ações do Plano e com um adicional: além das informações consolidadas 
para o estado, os gestores solicitaram que fossem incluídas tabelas desagregando os 
resultados cidade a cidade, o que facilita muito a gestão das ações de combate à 
pobreza no território. E assim foi feito.

Os estados no apoio aos municípios

Os estados também tiveram um papel extremamente relevante no Plano 
Brasil sem Miséria enquanto apoiadores dos municípios localizados em seu território, 
especialmente daqueles com maior incidência de extrema pobreza, recursos limitados 
e baixa capacidade de gestão. Os municípios têm papel central no Brasil sem Miséria, 
e os estados foram o ponto de apoio próximo e qualificado de que precisavam. Esse 
apoio já ocorria anteriormente, por exemplo, no que diz respeito a orientações aos 
municípios sobre a gestão do Cadastro Único para Programas Sociais e do Programa 
Bolsa Família, e foi intensificado com o Plano. 

OS MUNICÍPIOS E O PLANO BRASIL SEM MISÉRIA

O engajamento dos municípios

Os municípios estão no cerne da estratégia do Plano Brasil sem Miséria. E 
um dos grandes motivos para a centralidade dos municípios é o Cadastro Único, 
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porta de entrada para o Brasil sem Miséria16. Afinal, o poder público municipal é 
o responsável pelo registro das famílias no Cadastro e também pelo contato direto 
com elas por meio de suas redes de saúde, educação e assistência social, essenciais 
para a superação da extrema pobreza. 

O Plano Brasil sem Miséria tem ações em todos os 5.570 municípios brasileiros. 
Uma das principais delas é o Programa Bolsa Família, que faz uso do Cadastro Único 
para a identificação e seleção de seu público. O reforço que o Bolsa Família teve 
no âmbito do Plano retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza, do ponto de 
vista da renda, em todo o território nacional17. Isso envolveu o aumento de 95% 
nos repasses feitos de forma direta pelo governo federal aos cidadãos por meio do 
Programa Bolsa Família e de 70% naqueles feitos por meio do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) entre 2010 e 201418. Embora esses recursos não entrem nos cofres 
da prefeitura, têm grande impacto sobre a dinâmica econômica no município.

Os municípios que assim o desejaram lançaram estratégias próprias de superação 
da extrema pobreza, como foi o caso do “Anápolis sem Miséria” (GO), do “Aracaju 
sem Miséria” (SE), do “Cuiabá sem Miséria” (MT), do “Curitiba sem Miséria” (PR), 
do “Rio das Ostras sem Miséria” (RJ) e do “Valadares sem Miséria” (MG). Algumas 
cidades se inspiraram na Ação Brasil Carinhoso, uma iniciativa do Plano Brasil sem 
Miséria voltada ao atendimento de crianças de 0 a 48 meses, para lançar estratégias 
específicas para a redução da extrema pobreza na primeira infância, como a política 
São Paulo Carinhosa19 e o Plano Municipal pela Primeira Infância de Fortaleza. 

16  Ver, neste livro, os artigos “A linha de extrema pobreza e o público-alvo do Plano Brasil sem Miséria”, “O 
papel do Cadastro Único no Plano Brasil sem Miséria” e “O Programa Bolsa Família e a luta para superação da 
extrema pobreza no Brasil”.

17  Cálculo realizado com base na renda declarada no Cadastro Único e no valor dos benefícios do Bolsa Família.

18  Em ambos os casos os aumentos se referem a valores nominais.

19  Ver artigo “O Brasil Carinhoso e as políticas locais de desenvolvimento infantil – o caso do município de São 
Paulo com o Programa São Paulo Carinhosa”, neste livro.
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O forte envolvimento municipal no Brasil sem Miséria se faz notar nos 
resultados que o Plano alcançou além dos 22 milhões de pessoas que superaram a 
extrema pobreza. A Busca Ativa encontrou mais de 1,35 milhão de famílias que 
foram imediatamente incluídas no Bolsa Família, e outras 1,2 milhão de famílias 
que foram localizadas, cadastradas e incorporadas ao Bolsa Família ao longo do 
período de execução do Plano, totalizando 2,5 milhões de famílias20 que, além de 
receberem o benefício do programa de transferência de renda, tornaram-se visíveis 
para outros programas. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram matriculadas em cursos 
de qualificação profissional do Pronatec Brasil sem Miséria21. A ação de creches do 
Brasil Carinhoso teve a adesão de 3.488 municípios, e 35,7 mil escolas com maioria 
de crianças do Bolsa Família aderiram ao ensino em tempo integral no Programa 
Mais Educação22, para citar apenas alguns dos principais resultados. 

Sem o enorme esforço feito pelas administrações municipais, seja na área da 
assistência social, da educação, da saúde ou em tantas outras, nenhum desses marcos 
teria sido atingido. E os municípios não estiveram sozinhos nessa empreitada. Para apoiá-
los, o Brasil sem Miséria tomou uma série de medidas, como o reforço das transferências 
de recursos financeiros, repassados às prefeituras de forma desburocratizada. 

Entre 2010 e 2014, houve aumento real de 30,23% no orçamento federal 
para a assistência social. E as prefeituras receberam, de 2012 a 2014, repasses de R$ 
254,4 milhões do Programa Acessuas Trabalho23 para as ações de inclusão produtiva 

20  Resultado parcial, até setembro de 2014.

21  Idem.

22  A informação do Brasil Carinhoso refere-se ao resultado parcial da adesão em 2013 (dados disponíveis até 
setembro de 2014) e a do Mais Educação é relativa à adesão de 2014.

23  O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) transfere recursos 
do governo federal à área de assistência social dos municípios para que eles desenvolvam ações que contribuam na 
integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho. Mais informações no artigo “A estratégia de 
inclusão produtiva urbana no Plano Brasil sem Miséria”.
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de pessoas de baixa renda, além de repasses adicionais de R$ 1,32 bilhão24 do Brasil 
Carinhoso para investir em creches. 

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD), que baliza repasses federais aos 
municípios para reforçar ações de gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família, 
teve seu valor de referência reajustado em 30% e sua base de cálculo aumentada25, 
reforçando os recursos disponíveis aos municípios para atividades como a de Busca 
Ativa, e foi criado o IGD do Sistema Único de Assistência Social (IGD SUAS). 

A criação de novas ações, programas, serviços e equipamentos, como o próprio 
Acessuas Trabalho, as equipes volantes26 e as lanchas da assistência social27 (essas duas 
últimas importantíssimas para a Busca Ativa) também contribuíram muito para que 
os municípios tivessem o fôlego requerido na luta pela superação da extrema pobreza.

O desafio pós-eleições municipais de 2012

A opção por mecanismos simplificados de repasses aos municípios e as outras 
medidas mencionadas acima para facilitar e fortalecer a ação municipal foram muito 
importantes. Mas além disso era preciso manter contato qualificado e constante com 

24  Tanto no caso do Acessuas Trabalho quanto do Brasil Carinhoso, os valores referem-se ao que foi pago em 2012 
e 2013 e ao empenhado em 2014 (ano em curso quando da produção deste texto).

25  Quanto melhor a gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família, maiores os repasses do IGD. Além de mudar 
o valor de referência, o Brasil Sem Miséria alterou os parâmetros de cálculo do repasse. Antes ele era feito com 
base no número de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Após o Brasil sem Miséria, passou a ser feito com 
base no número de famílias inscritas no Cadastro Único (que é um número maior), desde que os dados dessas 
famílias estejam atualizados.

26  Equipes adicionais ligadas ao Cras para atender famílias que vivem em locais de difícil acesso ou que estão 
dispersas no território, com prioridade às famílias extremamente pobres. Criadas no âmbito do Brasil sem 
Miséria, contribuem de modo decisivo na Busca Ativa.

27  Concebidas no Brasil sem Miséria para apoiar as equipes volantes, permitindo que cheguem a localidades onde o 
acesso só é viável por água.
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as prefeituras, em função da pluralidade de ações do Plano e da centralidade do 
engajamento municipal para o seu sucesso. Essa articulação frequente com todos 
os municípios, contudo, não se configurava como tarefa viável no dia-a-dia da 
equipe de quatro pessoas à cargo das atividades de articulação federativa na Sesep, já 
envolvida no relacionamento com os governos estaduais. Dadas as restrições, num 
primeiro momento a articulação municipal se deu com muito mais intensidade em 
relação a prefeituras de capitais e de outras grandes cidades, e apenas eventualmente 
com municípios de menor porte.

As eleições municipais de 2012 representavam um desafio adicional nesse 
contexto, devido à possibilidade de grandes mudanças nas administrações municipais 
e, consequentemente, no corpo técnico que coordenava e executava as ações “na 
ponta” – o que efetivamente ocorreu, pois o índice de renovação nas prefeituras em 
todo o Brasil foi de 72%. O Brasil sem Miséria, contudo, viu nessa renovação uma 
oportunidade de buscar o engajamento das novas gestões municipais. O Plano e 
seus programas não eram de conhecimento amplo e irrestrito pelas administrações 
municipais, e a possibilidade de apresentá-los aos prefeitos e prefeitas logo no início 
do mandato, estimulando-os a traçar suas próprias estratégias de superação da 
extrema pobreza, configurava uma chance única.

Sabia-se que não seria possível a Sesep atender a todos os municípios de maneira 
individualizada. Era preciso aproveitar a capacidade mobilizadora dos estados, das 
associações municipalistas – em especial a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM) – e dos órgãos e entidades parceiros. 

Traçou-se então um plano que incluía: a elaboração de material de divulgação 
que explicasse de forma simples, clara e objetiva os programas; a disponibilização 
periódica de relatórios online, customizados para cada município brasileiro, com 
informações sobre a situação dos programas do Brasil sem Miséria nas cidades; a 
realização de eventos para atendimento presencial aos prefeitos e demais gestores 
municipais nos estados; e o aproveitamento de eventos de parceiros para realizar 
atendimentos.
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Cartilha Brasil sem Miséria no seu município

Para subsidiar o trabalho com as prefeituras, era necessário ter material que 
explicasse a estrutura do Plano e de seus principais programas, apontando como 
os municípios poderiam potencializá-los em seus territórios e dando dicas sobre 
a organização de estratégias municipais de superação da extrema pobreza. Assim 
surgiu a cartilha “Brasil sem Miséria no seu Município”, elaborada pela diretoria de 
relações institucionais da Sesep com a colaboração dos parceiros do Plano.

Além de explicar o que é, para que serve, qual o público, como acessar, quais 
os critérios de seleção dos municípios e qual o papel da prefeitura em cada uma 
das principais ações do Brasil sem Miséria, a cartilha trazia dicas sobre o plano de 
transição das administrações municipais, com as principais medidas para que a 
estratégia de superação da extrema pobreza efetividade no município já nos primeiros 
100 dias da nova gestão.

Por ser muito didática, a cartilha permitiu tirar as primeiras dúvidas dos 
prefeitos e secretários municipais a respeito dos programas, abrindo caminho para 
que buscassem saber mais sobre eles e sobre a conformação de um plano municipal 
para a superação da extrema pobreza. O fato de ter linguagem simples, clara e direta, 
com capítulos curtos, visual leve e organização coerente tornou o material atraente 
e muito requisitado pelos gestores municipais, com pouco mais de 8 mil exemplares 
distribuídos em todo o país.



O BRASIL SEM MISÉRIA

20

Relatórios Brasil sem Miséria no seu município28

A ideia de disponibilizar uma ferramenta online que os gestores municipais 
pudessem usar em qualquer lugar e a qualquer tempo para obter informações atualizadas 
sobre a situação dos principais programas do Brasil sem Miséria em sua cidade tomou 
corpo ao longo do ano de 2012, mas sua implementação não era simples. 

Se o relatório se resumisse a tabelas, muitos poderiam não entender o que 
estava por trás dos números. Decidiu-se então redigir textos curtos que deixassem 
claros os programas abordados e seus indicadores, e que permitissem, em vários casos, 
cotejar os resultados da cidade com médias nacionais, bem como saber as medidas a 
tomar caso os resultados estivessem aquém das expectativas. 

Mas como juntar informações atualizadas periodicamente sobre tantos 
programas das mais diversas áreas em documentos com números diferentes para cada 
um dos municípios brasileiros? A solução veio do próprio MDS, por intermédio da 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi). A capacidade da Sagi de 
operar enormes bancos de dados, agregando e desagregando informações de acordo 
com as necessidades da gestão do MDS, já era bem conhecida. Acontece que os 
relatórios em forma de texto customizado de que o Brasil sem Miséria precisava 
requeriam um grau de sofisticação ainda maior. 

Felizmente a Sagi estava preparada para o desafio. Junto com a Sesep, 
desenvolveu os relatórios “Brasil sem Miséria no seu Município”, com informações 
sobre ferramentas, programas e ações que fazem parte do Plano, incluindo o Cadastro 
Único para Programas Sociais; o Programa Bolsa Família e suas condicionalidades de 
saúde e educação; serviços de assistência social, saúde e educação, incluindo a ação 
de creches do Brasil Carinhoso, a educação em tempo integral e o Pronatec Brasil 

28  Há um artigo neste livro dedicado exclusivamente a explicar como foi o processo de elaboração dos portais: “Os 
portais Brasil sem Miséria no seu estado e no seu município”.
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sem Miséria, entre outros; e ações para o meio rural, como Bolsa Verde, Assistência 
Técnica e Extensão Rural, Fomento às Atividades Produtivas Rurais e Programa 
Água para Todos. O resultado foi uma ferramenta que tornou mais acessíveis e 
transparentes as principais informações sobre as ações do Brasil sem Miséria em cada 
um dos municípios do país. 

Atualizados bimestralmente, os Relatórios Brasil sem Miséria no seu 
Município dispõem de conteúdos analíticos textuais e gráficos, proporcionando 
um poderoso instrumento para retratar a realidade municipal. A consolidação de 
informações de diversas fontes num único relatório – simples, amigável, completo 
e acessível – favorece a gestão local, facilitando o planejamento de estratégias e 
ações de superação da extrema pobreza e o direcionamento de investimentos para 
áreas com mais carências. E, por ser de acesso livre, a ferramenta também contribuiu 
para a transparência das ações governamentais, permitindo ao cidadão conferir e 
fiscalizar o andamento das políticas.

Portal Brasil sem Miséria no seu município

Juntando as informações da cartilha com as do relatório num mesmo local, 
os gestores poderiam conhecer melhor os programas e serviços, seus objetivos, seu 
público-alvo, saber como potencializá-los em seu território e como tornar o acesso a 
eles ainda mais fácil para os seus cidadãos. Por isso a Sagi construiu um portal web – o 
portal “Brasil sem Miséria no seu Município”, hospedado no endereço eletrônico www.
brasilsemmiseria/municipios, concentrando toda a documentação em um só ambiente.

Inicialmente, o portal também tinha dicas sobre a organização de estratégias 
municipais de superação da extrema pobreza. Posteriormente, foi desenvolvido 
e incluído no portal o “painel de monitoramento”, que permitiu não só observar 
os resultados atuais dos programas, mas também sua evolução ao longo do tempo. 
A visualização de séries históricas de indicadores do Plano abre espaço para 



O BRASIL SEM MISÉRIA

22

diagnósticos mais precisos, permitindo inclusive detectar eventuais empecilhos à 
evolução das ações, possibilitando o aprimoramento das iniciativas em nível local, o 
acompanhamento e o planejamento de melhor qualidade.

No intuito de facilitar a navegação, a cartilha foi disponibilizada em versão 
amigável para o internauta, com abas para acessar cada um dos programas e sub-abas 
para cada aspecto do programa escolhido. Já o acesso aos relatórios e ao painel de 
monitoramento foi disponibilizado a partir de um clique sobre um dos estados no mapa 
do Brasil, e posterior seleção da cidade na lista de municípios do estado escolhido.

Aspectos operacionais da construção do portal

Os dados e indicadores que compõem o relatório Brasil sem Miséria no seu 
Município e o painel de monitoramento do portal ficam armazenados em um 
amplo banco de dados da Sagi, chamado MI-BSM. Ele conta com informações 
de nível nacional, regional e municipal, e utiliza uma metodologia de extração, 
geração e carga de indicadores que permite interação acessível e amigável, 
facilitando as rotinas de alimentação do banco e tornando mais eficiente a análise 
de conteúdo.

O gerenciamento do banco de dados é feito por meio da aplicação de gestão e 
documentação de metadados e da carga de dados. Na aplicação, as variáveis estão 
distribuídas em tabelas, documentadas em formulários compostos por informações 
relativas a tema, periodicidade, unidade de análise, fonte, descrição, observações 
adicionais, agregações temporais e territoriais e categoria das variáveis. 

Para a disponibilização das informações no portal Brasil sem Miséria no seu 
Município, o banco de dados conta com mais de 70 indicadores e variáveis 
provenientes de pelo menos 20 fontes oficiais diferentes, o que possibilita que 
os documentos sejam gerados com ampla gama de informações. Esse fluxo de 
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dados tem sua origem em diversas instituições públicas – como o MDS, a Caixa 
Econômica Federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
vários ministérios parceiros –, que os coletam e repassam à Sesep e à Sagi para 
sistematização e divulgação com atualizações bimestrais. 

Após o lançamento do Portal Brasil sem Miséria no seu Município, secretários 
e outros gestores estaduais relataram a importância do instrumento para seu trabalho. 
Mas, especialmente nos casos de estados com um grande número de cidades, 
reclamavam da dificuldade de ter que consultar centenas de relatórios municipais. 
Daí a decisão de criar um portal para os estados, também desenvolvido em parceria 
pela Sesep e a Sagi. Nele, além das informações customizadas por estado, atualizadas 
bimestralmente, há planilhas com os dados dos principais programas desagregados 
município a município, permitindo cotejar resultados, elaborar diagnósticos 
regionalizados e planejar a gestão das ações no território. Assim, em setembro de 
2013 nascia o portal “Brasil sem Miséria no seu Estado” (www.brasilsemmiseria.
gov.br/estados), lançado durante a segunda edição do “Seminário Nacional sobre 
Pactuação Federativa no Brasil sem Miséria”.

Somados, os portais dos estados e dos municípios haviam tido mais de 150 
mil visualizações até 5 de julho de 201429. Ambos mostraram sua relevância como 
instrumentos de apoio à tomada de decisão, ampliando o potencial e a capacidade da 
gestão pública para transformar a situação social no território ao municiar os gestores 
de informações fundamentais para o cumprimento dos compromissos de superação 
da extrema pobreza no país.

29  Os portais ficaram indisponíveis até 26 de outubro de 2014 devido às restrições do período eleitoral.
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Atendimentos presenciais a gestores municipais

As informações proporcionadas pela cartilha e pelos relatórios do portal 
não se prestaram apenas às consultas online: com base nesses dois instrumentos, a 
equipe do MDS realizou 3.430 atendimentos presenciais para falar sobre o Plano 
Brasil sem Miséria a gestores municipais ao longo do ano de 2013. Cerca de 1.000 
atendimentos presenciais a prefeitos e secretários municipais ocorreram durante o 
“Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas”. Os demais foram feitos durante 
visitas técnicas aos estados, organizadas pela Subchefia de Assuntos Federativos da 
Secretaria de Relações Institucionais (SAF/SRI) da Presidência da República. 

Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas

Em janeiro de 2013, logo após o início das novas administrações municipais, 
realizou-se em Brasília o “Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas – 
Municípios Fortes, Brasil Sustentável”. Foi nessa ocasião que o MDS lançou o portal 
“Brasil sem Miséria no seu Município”, criado para apoiar os gestores municipais nos 
esforços para a superação da extrema pobreza, como explicado acima. 

Durante o encontro, que durou três dias, o MDS atendeu presencialmente cerca 
de 1.000 prefeitos e secretários municipais, apresentando a eles o Brasil sem Miséria 
e o portal, e comentando com cada um os resultados de seus relatórios municipais 
customizados. As cartilhas e os relatórios permitiram atendimento individualizado, 
didático, sucinto e preciso aos gestores municipais, ajudando a contextualizar muito 
rapidamente a situação das cidades e proporcionando os subsídios básicos para 
entabular o diálogo com os prefeitos. Vários técnicos do MDS – não só da Sesep, mas 
de todas as secretarias do ministério – foram especialmente treinados para realizar a 
análise dos dados dos relatórios junto com os prefeitos e secretários, o que facilitou 
seu entendimento sobre as opções mais simples e rápidas para redução da extrema 
pobreza já disponíveis em seus municípios. 
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Se por um lado o evento deixou claro que muitos prefeitos não tinham 
conhecimento sobre a maior parte dos programas da área social (o que já era 
esperado, afinal na maior parte eram novos prefeitos), por outro demonstrou 
que eles tinham enorme interesse em aprender e pôr em prática ações para a 
redução da miséria em seus municípios. O fato de o relatório ser customizado 
(um documento para cada município, atualizado bimestralmente) fez com que 
os prefeitos percebessem a importância das suas cidades no esforço nacional pela 
superação da extrema pobreza. 

O sucesso dos instrumentos do Brasil sem Miséria levados ao evento tornou 
a sala de atendimento do MDS uma das mais disputadas durante todo o encontro. 
O maior foco de interesse dos prefeitos foram os recursos adicionais para creches da 
Ação Brasil Carinhoso e os cursos de qualificação profissional do Pronatec Brasil 
sem Miséria, bem como os saldos de transferências fundo a fundo disponíveis nas 
contas dos municípios.

Encontros nos estados

O sucesso do “Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas” fez com 
que a presidente Dilma Rousseff decidisse realizar eventos da mesma natureza em 
todos os estados do Brasil ao longo do ano de 2013, no ciclo de “Encontros Estaduais 
com Prefeitos e Prefeitas”, sob a coordenação da Subchefia de Assuntos Federativos 
da Secretaria de Relações Institucionais (SAF/SRI) da Presidência da República, em 
parceria com governos estaduais e associações municipalistas. 

Além da programação principal, com palestras de ministros e outras 
autoridades, os encontros estaduais contaram com espaços de atendimento onde 
os gestores municipais conversavam diretamente com técnicos dos ministérios para 
tirar dúvidas e buscar informações. Isso ajudou os gestores na execução de programas 
federais no primeiro ano de mandato, e permitiu que conhecessem oportunidades de 
financiamento para projetos municipais. 
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O MDS participou ativamente desses encontros, levando servidores públicos 
especializados e treinados para o atendimento presencial aos municípios que 
quisessem explorar possibilidades de desenho e implementação de planos municipais 
para a superação da extrema pobreza em seus territórios           , ou simplesmente conhecer 
ou aprimorar programas do Brasil sem Miséria. 

O perfil dos atendidos pela equipe do MDS era de prefeitos e prefeitas, 
secretários de assistência social, administração, educação e saúde, além de assessores 
municipais e consultores. Nos atendimentos, além do Brasil sem Miséria e seus 
programas, era mostrada a eventual existência de saldo nas transferências da 
assistência social realizadas para o município, com informações sobre como realizar 
os procedimentos para inclusão desses recursos no orçamento municipal e sobre as 
formalidades para a efetivação dos gastos. 

Segundo a SAF/SRI, organizadora dos eventos, durante todo o ciclo houve 
31 encontros (estados com maior número de municípios ou maior dispersão espacial 
das cidades tiveram mais de um evento), com a participação de 17 ministérios, que 
realizaram 28.990 atendimentos individualizados, sendo 3.835 a prefeitos e prefeitas. 
Do total de atendimentos individualizados, 2.430 foram feitos exclusivamente pelo 
MDS. Nesses atendimentos, foi confirmado o sucesso da cartilha e dos relatórios 
municipalizados do Brasil sem Miséria.

Os assuntos mais demandados ao MDS foram: Cadastro Único; cobertura 
cadastral; quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e sua 
evolução; acompanhamento das condicionalidades (educação e saúde) do Bolsa 
Família; creches no Brasil Carinhoso; Pronatec Brasil sem Miséria; Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater), com destaque a perguntas sobre o público-alvo, 
incluindo populações específicas (quilombolas, mulheres e catadores); e Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais. 

Os encontros tiveram extensa cobertura na mídia local de todos os estados, e 
os governos estaduais aproveitaram a mobilização para também fazer seus próprios 
eventos com os prefeitos e secretários. 
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Outros eventos

Além do “Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas” e do ciclo 
de encontros estaduais, o Brasil sem Miséria aproveitou várias outras ocasiões para 
contatos com prefeitos, governadores e outros gestores municipais e estaduais. Os 
encontros nacionais do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência 
Social (Congemas), do Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado da Assistência 
Social (Fonseas), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), do Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho (Fonset), da FNP 
e da CNM foram apenas alguns daqueles em que o MDS fez palestras e atendimentos.

UM PAÍS SEM MISÉRIA SE FAZ EM CONJUNTO

Os ótimos resultados obtidos pelo Brasil sem Miséria30, alguns deles já 
mencionados neste texto, atestam o sucesso da articulação federativa em torno do 
Plano. E isso tudo ocorreu, como já dito, sem que o governo federal interferisse 
na autonomia dos entes federativos. O Brasil sem Miséria não propôs estruturas de 
governança rígidas para a execução de planos estaduais ou municipais, até porque 
cada um deles conhece seus problemas e seus meios, e sabe a melhor forma de 
se organizar. Uma mostra disso foi que, como dito anteriormente, houve estados 
que criaram instâncias específicas para a coordenação de seus planos de superação 
da extrema pobreza, enquanto outros optaram por definir como instância de 
coordenação a secretária de assistência ou desenvolvimento social, ou então a Casa 
Civil – mas todos montaram estratégias alinhadas à nacional. 

30  Mais informações sobre resultados nos artigos “O eixo de garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria”, “O 
eixo de acesso a serviços e a Ação Brasil Carinhoso do Plano Brasil sem Miséria”, “A estratégia de inclusão 
produtiva urbana no Plano Brasil sem Miséria” e “A inclusão produtiva rural do Brasil sem Miséria: estratégias e 
primeiros resultados”.
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Muitas iniciativas inovadoras surgiram dessa experiência dos estados e dos 
municípios no Brasil sem Miséria. Algumas delas foram apresentadas nos seminários 
de pactuação federativa, outras no Prêmio Rosani Cunha, que teve em seu rol de 
vencedores, além do estado da Bahia com o Programa Vida Melhor, a iniciativa da 
prefeitura de São Paulo para inclusão social e produtiva de moradores de rua. 

Essas e muitas outras realizações inspiradoras que não foram mencionadas 
aqui, mas nem por isso ajudaram menos a construir um país sem miséria, representam 
um alinhamento sem precedentes entre os governos federal, estaduais, distrital e 
municipais, num movimento em que os entes federativos convergem na estratégia 
sem prejuízo da diversidade nas soluções adotadas por cada um deles para tornar o 
Brasil um país sem miséria.
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Garantia de Renda Inclusão Produtiva Inclusão Produtiva Acesso a Serviços

Busca Ativa Bolsa Família Urbana Urbana Rural Água para Todos
Luz para 

Todos
Educação

Assistência 
Social

Minha 
Casa, 
Minha 
Vida

UF Pessoas que 
superaram a 
extrema po-
breza com o 

Bolsa Família 
no Brasil sem 

Miséria

Novas famí-
lias extre-
mamente 

pobres 
cadastradas 

e recebendo 
Bolsa Família 

(jun/11 a 
set/14)

Famílias 
atendidas no 
Bolsa Família 

(out/14)

Valor total pago 
pelo Bolsa Famí-

lia (R$) (out/14)

Benefício 
Variável 

Gestante 
(total de 

bene-
fícios) 

(out/14)

Benefício 
Variável 

Nutriz 
(total de 

bene-
fícios) 

(out/14)

Benefício 
para Supera-
ção da Extre-

ma Pobreza 
(total de 

benefícios) 
(out/14)

Pronatec 
(total de 

matrículas) 
(30/out/14)

Crescer (total 
de operações 
com pessoas 
do Bolsa Fa-

mília) (set/11 a 
ago/14)

Micro-
empre-

endedor 
Individual 
(total de 

microem-
preen-

dedores 
do Bolsa 
Família) 
(abr/14)

Bolsa 
Verde 

(famílias 
atendidas) 

(out/11 a 
out/14)

Assistên-
cia Técnica 

e Exten-
são Rural 
(famílias 

com ATER 
garantida) 

(jun/11 a 
set/14)

Fomento 
(famílias 

atendidas) 
(jan/12 a 

out/14)

Cisternas 
entregues 

- água 
para con-

sumo (até 
out/14)

Cisternas 
entregues 

- água 
para pro-

dução (até 
out/14)

Famílias 
benefi-
ciárias 

do Bolsa 
Família 

atendidas 
(ago/10 a 

set/14)

Mais 
Educação 

(escolas 
com 

maioria 
de alunos 
do Bolsa 

Família 
que ade-
riram em 

2014)

Brasil 
Carinhoso 

(total de 
crianças 
do Bolsa 

Família 
em cre-

ches em 
2013) 

(parcial 
em 01/
set/14)

Equi-
pes 

volan-
tes 

para 
CRAS 
(2011- 

out/14)

Centro 
POP 

(centros 
para 

atendi-
mento a 
pessoas 

em 
situação 

de rua) 
(2012/ 
2013)

 Total de 
famílias 

do Bolsa 
Família 

atendidas 
(Faixa 1, 

jul/14)

RO 171.594 12.092 115.195 18.118.137 1.604 2.217 27.185 26.620 4.627 2.990 139 6.667 2.701 0 0 4.848 183 1.791 21 2 4.607

AC 165.472 7.522 78.679 18.659.389 1.564 2.281 43.018 25.125 5.407 2.527 2.029 6.567 592 0 0 2.573 283 1.987 13 1 2.035

AM 739.037 40.178 360.162 73.871.796 8.027 8.673 162.939 23.637 12.005 9.745 6.404 10.028 0 0 0 19.415 876 4.063 50 2 9.523

RR 92.104 3.417 48.232 9.175.645 632 607 19.553 15.262 2.347 1.710 4 2.030 0 0 0 1.231 140 498 14 1 2.607

PA 1.593.278 112.942 888.083 167.260.220 16.662 16.850 375.496 25.020 44.528 16.126 43.015 27.651 6.167 0 0 27.800 3.437 8.398 85 7 22.534

AP 107.405 4.544 55.519 11.218.086 887 1.028 20.574 15.354 2.734 1.127 1.070 1.137 0 0 0 163 185 632 6 2 1.471

TO 210.152 13.418 139.940 24.497.532 3.278 3.596 50.844 24.240 6.575 5.120 1.801 5.100 3.643 0 0 7.964 545 8.733 39 2 9.143

3.079.042 194.113 1.685.810 322.800.805 32.654 35.252 699.609 155.258 78.223 39.345 54.462 59.180 13.103 0 0 63.994 5.649 26.102 228 17 51.920

MA 2.280.402 59.662 988.011 191.655.080 15.990 20.885 520.183 67.326 290.492 11.758 2.020 25.340 13.377 5.225 0 30.756 4.233 23.086 114 10 30.964

PI 1.048.101 24.099 458.157 87.078.345 7.866 8.679 271.690 38.341 349.554 7.363 523 12.080 10.581 29.540 4.831 24.837 1.816 13.167 106 2 20.443

CE 2.125.382 81.274 1.094.803 184.892.833 22.630 21.300 451.773 87.907 1.127.481 27.131 148 39.640 31.237 183.933 13.135 6.687 3.472 44.889 52 11 15.850

RN 620.221 24.070 364.480 60.966.612 7.011 7.033 144.760 84.140 161.392 9.311 3 5.974 4.228 28.910 6.374 3.294 1.329 16.458 10 4 13.480

PB 980.821 31.803 527.081 94.003.963 8.214 13.482 261.696 42.922 286.304 11.987 768 17.630 7.755 40.864 4.236 1.070 1.730 9.249 6 6 13.425

PE 2.012.019 59.000 1.154.718 190.570.038 14.693 22.399 446.270 93.224 232.142 23.653 339 23.112 15.551 107.071 19.578 30.697 3.023 14.859 30 14 21.035

AL 811.486 31.450 441.684 76.147.730 6.598 8.684 173.515 46.346 182.949 11.759 1.469 9.824 1.280 43.738 4.271 5.584 1.128 8.066 0 4 15.771

SE 434.664 18.588 281.993 45.282.715 4.654 6.422 95.384 37.000 146.094 5.482 97 10.875 3.650 11.309 1.213 4.196 821 3.152 0 2 9.962

BA 3.499.867 127.056 1.815.663 309.050.118 28.303 36.458 793.361 116.569 400.520 46.627 6.206 49.869 12.033 224.382 30.023 68.374 6.111 34.634 177 21 60.553

ANEXO 

Principais resultados do Plano Brasil sem Miséria por estado

Fonte: Sesep/MDS e parceiros do Plano Brasil sem Miséria
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Garantia de Renda Inclusão Produtiva Inclusão Produtiva Acesso a Serviços
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(out/14)
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(abr/14)
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Verde 

(famílias 
atendidas) 

(out/11 a 
out/14)
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cia Técnica 
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(famílias 

com ATER 
garantida) 
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set/14)

Fomento 
(famílias 

atendidas) 
(jan/12 a 

out/14)
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para con-

sumo (até 
out/14)
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Famílias 
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do Bolsa 
Família 

atendidas 
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set/14)

Mais 
Educação 
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com 
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de alunos 
do Bolsa 
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que ade-
riram em 
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Brasil 
Carinhoso 

(total de 
crianças 
do Bolsa 

Família 
em cre-

ches em 
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(parcial 
em 01/
set/14)

Equi-
pes 

volan-
tes 

para 
CRAS 
(2011- 

out/14)

Centro 
POP 

(centros 
para 

atendi-
mento a 
pessoas 

em 
situação 

de rua) 
(2012/ 
2013)

 Total de 
famílias 

do Bolsa 
Família 

atendidas 
(Faixa 1, 

jul/14)

RO 171.594 12.092 115.195 18.118.137 1.604 2.217 27.185 26.620 4.627 2.990 139 6.667 2.701 0 0 4.848 183 1.791 21 2 4.607

AC 165.472 7.522 78.679 18.659.389 1.564 2.281 43.018 25.125 5.407 2.527 2.029 6.567 592 0 0 2.573 283 1.987 13 1 2.035

AM 739.037 40.178 360.162 73.871.796 8.027 8.673 162.939 23.637 12.005 9.745 6.404 10.028 0 0 0 19.415 876 4.063 50 2 9.523

RR 92.104 3.417 48.232 9.175.645 632 607 19.553 15.262 2.347 1.710 4 2.030 0 0 0 1.231 140 498 14 1 2.607

PA 1.593.278 112.942 888.083 167.260.220 16.662 16.850 375.496 25.020 44.528 16.126 43.015 27.651 6.167 0 0 27.800 3.437 8.398 85 7 22.534

AP 107.405 4.544 55.519 11.218.086 887 1.028 20.574 15.354 2.734 1.127 1.070 1.137 0 0 0 163 185 632 6 2 1.471

TO 210.152 13.418 139.940 24.497.532 3.278 3.596 50.844 24.240 6.575 5.120 1.801 5.100 3.643 0 0 7.964 545 8.733 39 2 9.143

3.079.042 194.113 1.685.810 322.800.805 32.654 35.252 699.609 155.258 78.223 39.345 54.462 59.180 13.103 0 0 63.994 5.649 26.102 228 17 51.920

MA 2.280.402 59.662 988.011 191.655.080 15.990 20.885 520.183 67.326 290.492 11.758 2.020 25.340 13.377 5.225 0 30.756 4.233 23.086 114 10 30.964

PI 1.048.101 24.099 458.157 87.078.345 7.866 8.679 271.690 38.341 349.554 7.363 523 12.080 10.581 29.540 4.831 24.837 1.816 13.167 106 2 20.443

CE 2.125.382 81.274 1.094.803 184.892.833 22.630 21.300 451.773 87.907 1.127.481 27.131 148 39.640 31.237 183.933 13.135 6.687 3.472 44.889 52 11 15.850

RN 620.221 24.070 364.480 60.966.612 7.011 7.033 144.760 84.140 161.392 9.311 3 5.974 4.228 28.910 6.374 3.294 1.329 16.458 10 4 13.480

PB 980.821 31.803 527.081 94.003.963 8.214 13.482 261.696 42.922 286.304 11.987 768 17.630 7.755 40.864 4.236 1.070 1.730 9.249 6 6 13.425

PE 2.012.019 59.000 1.154.718 190.570.038 14.693 22.399 446.270 93.224 232.142 23.653 339 23.112 15.551 107.071 19.578 30.697 3.023 14.859 30 14 21.035

AL 811.486 31.450 441.684 76.147.730 6.598 8.684 173.515 46.346 182.949 11.759 1.469 9.824 1.280 43.738 4.271 5.584 1.128 8.066 0 4 15.771

SE 434.664 18.588 281.993 45.282.715 4.654 6.422 95.384 37.000 146.094 5.482 97 10.875 3.650 11.309 1.213 4.196 821 3.152 0 2 9.962

BA 3.499.867 127.056 1.815.663 309.050.118 28.303 36.458 793.361 116.569 400.520 46.627 6.206 49.869 12.033 224.382 30.023 68.374 6.111 34.634 177 21 60.553
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com ATER 
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out/14)
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do Bolsa 
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ches em 
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em 01/
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em 
situação 

de rua) 
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 Total de 
famílias 

do Bolsa 
Família 

atendidas 
(Faixa 1, 

jul/14)

13.812.963 457.002 7.126.590 1.239.647.434 115.959 145.342 3.158.632 613.775 3.176.928 155.071 11.573 194.344 99.692 674.972 83.661 175.495 23.663 167.560 495 74 201.483

MG 1.391.286 103.610 1.147.221 181.339.206 20.695 26.737 325.443 152.372 137.248 39.034 2.147 10.094 5.773 75.593 4.449 10.993 2.122 47.499 183 31 33.335

ES 174.702 21.830 190.326 28.687.817 3.757 4.376 42.334 35.579 10.768 8.707 65 0 57 0 0 388 284 13.057 4 7 2.950

RJ 932.257 136.478 829.246 134.279.313 12.910 14.878 289.606 34.861 41.923 41.467 37 96 0 0 0 180 1.054 29.351 5 30 12.251

SP 1.046.377 238.551 1.270.203 198.062.636 30.947 27.811 380.361 88.325 57.848 54.928 17 673 460 0 0 1.209 344 93.241 32 70 22.930

3.544.622 500.469 3.436.996 542.368.972 68.309 73.802 1.037.744 311.137 247.787 144.136 2.266 10.863 6.290 75.593 4.449 12.770 3.804 183.148 224 138 71.466

PR 368.981 44.051 405.905 59.800.576 9.654 10.325 79.977 38.758 12.930 13.552 542 2.572 1.209 0 0 7.860 470 27.035 47 22 15.996

SC 131.898 18.811 135.817 21.344.897 2.917 3.349 31.998 70.014 7.944 5.139 2 778 125 0 0 244 87 11.525 8 13 4.969

RS 526.128 54.689 435.103 68.201.462 9.550 9.943 130.265 160.719 21.958 17.832 0 8.579 10.435 0 0 1.303 916 19.141 51 18 14.403

1.027.007 117.551 976.825 149.346.935 22.121 23.617 242.240 269.491 42.832 36.523 544 11.929 11.769 0 0 9.407 1.473 57.701 106 53 35.368

MS 151.139 19.536 146.103 23.893.728 2.836 3.987 44.567 32.909 4.789 5.061 1 1.644 1 0 0 1.486 86 9.192 34 5 5.099

MT 164.304 22.640 186.579 29.645.295 3.738 4.805 47.659 58.368 8.619 6.987 1 3.800 0 0 0 2.580 322 10.341 67 4 9.242

GO 301.770 31.541 336.764 51.959.038 5.507 7.676 75.248 64.682 15.261 13.165 963 3.915 27 0 0 1.485 674 10.957 102 7 12.915

DF 87.622 11.096 86.369 12.622.220 1.392 1.143 18.209 6.381 9.246 5.595 15 606 456 0 0 0 23 1.976 0 4 440

704.835 84.813 755.815 118.120.281 13.473 17.611 185.683 162.340 37.915 30.808 980 9.965 484 0 0 5.551 1.105 32.466 203 20 27.696

22.168.469 1.353.948 13.982.036 2.372.284.427 252.516 295.624 5.323.908 1.512.001 3.583.685 405.883 69.825 286.281 131.338 750.565 88.110 267.217 35.694 466.977 1.256 302 387.933

Fonte: Sesep/MDS e parceiros do Plano Brasil sem Miséria
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Garantia de Renda Inclusão Produtiva Inclusão Produtiva Acesso a Serviços

Busca Ativa Bolsa Família Urbana Urbana Rural Água para Todos
Luz para 

Todos
Educação

Assistência 
Social

Minha 
Casa, 
Minha 
Vida

UF Pessoas que 
superaram a 
extrema po-
breza com o 

Bolsa Família 
no Brasil sem 

Miséria

Novas famí-
lias extre-
mamente 

pobres 
cadastradas 

e recebendo 
Bolsa Família 

(jun/11 a 
set/14)

Famílias 
atendidas no 
Bolsa Família 

(out/14)

Valor total pago 
pelo Bolsa Famí-

lia (R$) (out/14)

Benefício 
Variável 

Gestante 
(total de 

bene-
fícios) 

(out/14)

Benefício 
Variável 

Nutriz 
(total de 

bene-
fícios) 

(out/14)

Benefício 
para Supera-
ção da Extre-

ma Pobreza 
(total de 

benefícios) 
(out/14)

Pronatec 
(total de 

matrículas) 
(30/out/14)

Crescer (total 
de operações 
com pessoas 
do Bolsa Fa-

mília) (set/11 a 
ago/14)

Micro-
empre-

endedor 
Individual 
(total de 

microem-
preen-

dedores 
do Bolsa 
Família) 
(abr/14)

Bolsa 
Verde 

(famílias 
atendidas) 

(out/11 a 
out/14)

Assistên-
cia Técnica 

e Exten-
são Rural 
(famílias 

com ATER 
garantida) 

(jun/11 a 
set/14)

Fomento 
(famílias 

atendidas) 
(jan/12 a 

out/14)

Cisternas 
entregues 

- água 
para con-

sumo (até 
out/14)

Cisternas 
entregues 

- água 
para pro-

dução (até 
out/14)

Famílias 
benefi-
ciárias 

do Bolsa 
Família 

atendidas 
(ago/10 a 

set/14)

Mais 
Educação 

(escolas 
com 

maioria 
de alunos 
do Bolsa 

Família 
que ade-
riram em 

2014)

Brasil 
Carinhoso 

(total de 
crianças 
do Bolsa 

Família 
em cre-

ches em 
2013) 

(parcial 
em 01/
set/14)

Equi-
pes 

volan-
tes 

para 
CRAS 
(2011- 

out/14)

Centro 
POP 

(centros 
para 

atendi-
mento a 
pessoas 

em 
situação 

de rua) 
(2012/ 
2013)

 Total de 
famílias 

do Bolsa 
Família 

atendidas 
(Faixa 1, 

jul/14)

13.812.963 457.002 7.126.590 1.239.647.434 115.959 145.342 3.158.632 613.775 3.176.928 155.071 11.573 194.344 99.692 674.972 83.661 175.495 23.663 167.560 495 74 201.483

MG 1.391.286 103.610 1.147.221 181.339.206 20.695 26.737 325.443 152.372 137.248 39.034 2.147 10.094 5.773 75.593 4.449 10.993 2.122 47.499 183 31 33.335

ES 174.702 21.830 190.326 28.687.817 3.757 4.376 42.334 35.579 10.768 8.707 65 0 57 0 0 388 284 13.057 4 7 2.950

RJ 932.257 136.478 829.246 134.279.313 12.910 14.878 289.606 34.861 41.923 41.467 37 96 0 0 0 180 1.054 29.351 5 30 12.251

SP 1.046.377 238.551 1.270.203 198.062.636 30.947 27.811 380.361 88.325 57.848 54.928 17 673 460 0 0 1.209 344 93.241 32 70 22.930

3.544.622 500.469 3.436.996 542.368.972 68.309 73.802 1.037.744 311.137 247.787 144.136 2.266 10.863 6.290 75.593 4.449 12.770 3.804 183.148 224 138 71.466

PR 368.981 44.051 405.905 59.800.576 9.654 10.325 79.977 38.758 12.930 13.552 542 2.572 1.209 0 0 7.860 470 27.035 47 22 15.996

SC 131.898 18.811 135.817 21.344.897 2.917 3.349 31.998 70.014 7.944 5.139 2 778 125 0 0 244 87 11.525 8 13 4.969

RS 526.128 54.689 435.103 68.201.462 9.550 9.943 130.265 160.719 21.958 17.832 0 8.579 10.435 0 0 1.303 916 19.141 51 18 14.403

1.027.007 117.551 976.825 149.346.935 22.121 23.617 242.240 269.491 42.832 36.523 544 11.929 11.769 0 0 9.407 1.473 57.701 106 53 35.368

MS 151.139 19.536 146.103 23.893.728 2.836 3.987 44.567 32.909 4.789 5.061 1 1.644 1 0 0 1.486 86 9.192 34 5 5.099

MT 164.304 22.640 186.579 29.645.295 3.738 4.805 47.659 58.368 8.619 6.987 1 3.800 0 0 0 2.580 322 10.341 67 4 9.242

GO 301.770 31.541 336.764 51.959.038 5.507 7.676 75.248 64.682 15.261 13.165 963 3.915 27 0 0 1.485 674 10.957 102 7 12.915

DF 87.622 11.096 86.369 12.622.220 1.392 1.143 18.209 6.381 9.246 5.595 15 606 456 0 0 0 23 1.976 0 4 440

704.835 84.813 755.815 118.120.281 13.473 17.611 185.683 162.340 37.915 30.808 980 9.965 484 0 0 5.551 1.105 32.466 203 20 27.696

22.168.469 1.353.948 13.982.036 2.372.284.427 252.516 295.624 5.323.908 1.512.001 3.583.685 405.883 69.825 286.281 131.338 750.565 88.110 267.217 35.694 466.977 1.256 302 387.933

Fonte: Sesep/MDS e parceiros do Plano Brasil sem Miséria


